PULSED RADIOFREQUENTE
BEHANDELING VAN
ZENUWWORTEL (PRF)

Brochure voor patiënt(e) & familie

Wat is een PRF?

Als de wortelinfiltratie tijdelijke pijnverlichting heeft gegeven, kan voor
verdere behandeling voor een PRF worden gekozen.
Bij deze behandeling plaatst men een speciale naald langs de zenuw en via
milde warmte wordt de pijngevoeligheid van de zenuwwortel beïnvloed,
zodat de pijn vermindert.

Opname voor de PRF

U wordt opgenomen op het pijncentrum.
Volgende documenten dient u in elk geval mee te brengen naar het
ziekenhuis:
o Identiteitskaart
o Attesten (werkonbekwaamheid, hospitalisatieverzekering,….)
waarvan u wenst dat de arts deze voor u invult
o De vragenlijst, volledig ingevuld en ondertekend
Bij aankomst in het ziekenhuis schrijft u zich in via de kiosk in de centrale
inkomhal. Hierna mag u rechtstreeks naar het pijncentrum gaan.
U mag plaatsnemen in de wachtzaal.
De verpleegkundige begeleidt u naar de omkleedruimte en zorgt voor de
nodige administratie. Vervolgens wordt u een relaxzetel toegewezen in
de verblijfzaal. Indien nodig wordt door de verpleegkundige een infuus
geplaatst dat de arts kan gebruiken om tijdens de behandeling medicatie
toe te dienen.

Wat met medicatie?
• Indien u allergisch bent voor medicatie (o.a. antibiotica), contraststof,
jodium, latex of kleefpleisters, dient u dit vooraf te melden.
• Indien u bloedverdunners inneemt, dient u dit te melden.

Mogelijke zwangerschap?
Wanneer u zwanger bent (of zou kunnen zijn): de röntgenstraling
kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Dit is een reden om de
behandeling uit te stellen tot na de zwangerschap.

De behandeling

U wordt gevraagd om op de buik op de behandeltafel te liggen.
Vervolgens zoekt de arts de plek op waar de naalden moeten worden
geplaatst.
Via de naald wordt wat lokale verdoving ingespoten.
Van de warmtebehandeling merkt u gewoonlijk niets. Dit is niet pijnlijk.

Mogelijke problemen

De procedure is over het algemeen zeer veilig.
Algemene risico’s als infectie of nabloeding zijn uiterst zeldzaam.

Na de operatie

• Na de infiltratiebehandeling verblijft u nog een tijdje in de verblijfzaal
voor de nodige controles.
• Meestal verblijft u in totaal 1 tot 2 uur in het pijncentrum. Als alles naar
wens verloopt, mag u naar huis. U doet het de rest van die dag best rustig
aan.
• Als u na de behandeling het dagziekenhuis verlaat, mag u niet zelf
autorijden.

Bij abnormale pijn, roodheid, zwelling of koorts kunt u terecht bij de
behandelend neurochirurg, de huisarts of de spoedafdeling.
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